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1 Asiak. 15446/05. Katso myös komission tiedonanto "Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista 
ulottuvuutta koskeva strategia", KOM (2005)491.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisen ulottuvuuden merkitys lisääntyy sitä
mukaa kuin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen sisäinen ulottuvuus muotoutuu muun 
muassa Tampereella ja Haagissa kokoontuneiden Eurooppa-neuvostojen kehittämänä sekä
vastatoimena terrori-iskujen ja laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan kasvun aiheuttamille 
ulkoisille paineille. 

EU:n kyseisen alan ulkoisen toiminnan tavoitteiden selkiyttämiseksi oli näin ollen tarpeen 
hyväksyä strategia ja ryhtyä toteuttamaan sitä. Eurooppa-neuvosto hyväksyi joulukuussa 2005 
"YOS-ulkosuhdealan strategian: Maailmanlaajuinen vapaus, turvallisuus ja oikeus".1

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisäinen alue voidaan toteuttaa vain tiiviissä yhteistyössä
kolmansien maiden kanssa, sillä EU:n kansalaisten turvallisuuteen unionissa kohdistuvat 
uhkat kuten muuttoliike, terrorismi sekä järjestäytynyt ja vakava rikollisuus ovat luonteeltaan 
kansainvälisiä. EU ei näin ollen saisi esiintyä liian itseriittoisesti.

Asianomaisten politiikkojen muotoilu tapahtuu legitiimisti vain, jos Euroopan parlamentti
kansalaisten demokraattisena edustajana voi osallistua siihen täysipainoisesti SEU:n 6 artiklan 
1 kohdan mukaisesti.

Parlamentti ilmaisee näkemyksensä asianomaisista politiikoista tässä alustavassa selvityksessä
omasta aloitteestaan, koska puheenjohtajavaltio ei ole kuullut parlamenttia asianmukaisesti 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisistä näkökohdista ja perusvalinnoista kuten 
SEU:n 21 artiklassa määrätään. 

Esittelijä toivoo, että kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta osoittaa 
alustavassa selvityksessään suosituksen kesäkuussa 2007 kokoontuvalle Eurooppa-
neuvostolle.

Esittelijä pyytää ensinnäkin selvitystä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoista 
ulottuvuutta koskevasta EU:n toiminnasta. EU:n toimielinten ja välineiden toimintaa on 
rationalisoitava, jotta voidaan välttää päällekkäisyys ja parantaa yhteistyötä ja koordinointia 
kyseisellä alalla. Myös vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen, Euroopan turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan välisen koordinoinnin 
kehittäminen on tärkeää. 

Samalla kun esittelijä kehottaa edistämään Euroopan perustuslakiprosessia, hän esittää SEU:n 
42 artiklan yhdyskäytävälausekkeen käyttöön ottamista tehostamaan toimintaa. Esittelijä pitää
valitettavana, että Tampereella kokoontunut neuvosto ei päässyt asiasta yhteisymmärrykseen.

Tämä valmisteluasiakirja käsittelee vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyviä
mahdollisia pääaiheita, joita kehitetään edelleen selvitysluonnoksessa parlamentin ja 
puheenjohtajavaltion prioriteettien mukaisesti.
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2 Asiak. 5003/1/07

Tässä asiakirjassa otetaan huomioon seuraavat lähteet:

1) Oikeus- ja sisäasioiden alan ulkosuhteita koskeva ohjelma usealle 
puheenjohtajakaudelle2

2) Strategiassa esitettyjen toiminta-asiakirjojen tähänastinen valmistelutyö
3) Muun muassa joulukuussa 2006 kokoontuneen ja useiden muiden Eurooppa-

neuvostojen antamat päätelmät ja asettamat tavoitteet 
4) Komission ja neuvoston pääsihteeristön vuoden 2006 lopulla strategian 

täytäntöönpanosta laatimat täydentävät arviointiraportit.

I PERUSOIKEUDET

Perusoikeuksien kunnioitus on keskeinen edellytys ulkoisen strategian hyväksymiseksi.

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen ulkoisen ulottuvuuden olisi edistettävä osaltaan 
perusoikeuksien suojelua EU:ssa sekä tuloksellisen ja keskinäisesti täydentävän yhteistyön 
kehittämistä EU:n, YK:n ihmisoikeusneuvoston, Euroopan neuvoston ja kaikkien alalla 
toimivien keskeisten toimijoiden välillä.

Perusoikeuksien kunnioittamisen ja jäsenvaltioiden erityisesti Euroopan 
ihmisoikeussopimuksen yhteydessä tekemien kansainvälisten sitoumusten noudattamisen 
olisi oltava keskeisellä sijalla kaikissa suhteissa kolmansiin maihin.

Koska jopa EU:n politiikkoja on arvioitava perusoikeuksien kunnioittamisen pohjalta, 
perusoikeusviraston on oltava riippumaton, vastuuntuntoinen ja tehokas. Sen ensisijaisen 
huomion olisi kohdistuttava EU:n jäsenvaltioihin siten, että se voi kuitenkin samalla käsitellä
kolmansiin maihin liittyviä kysymyksiä, jos se on aiheellista EU:n sisäisten politiikkojen 
täytäntöönpanon kannalta. Euroopan neuvoston ja Etyjin työ on otettava asianmukaisesti 
huomioon päällekkäisyyksien välttämiseksi. Yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa olisi 
vahvistettava yhtenäisyyden ja keskinäisen täydentävyyden lisäämiseksi.

Tietoisena kaikista edellä mainituista seikoista parlamentin olisi kehitettävä menettelyjään, joilla 
se arvioi perusoikeuksien toteutumista EU:n ulkopuolella, kuten ulkoasioiden, ihmisoikeuksien 
sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunta on aikaisemmin esittänyt kyseisen 
alan osalta.

Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä perusoikeuksia koskeviin vaikutusarvioihin, kuten 
Johannes Voggenhuber toteaa raportissaan "Compliance with the Charter of Fundamental 
Rights in Commission legislative proposals: methodology for systematic and rigorous 
monitoring" (Perusoikeuskirjan noudattaminen komission säädösehdotuksissa: järjestelmällisen 
ja tiukan seurannan menetelmä).

II ULKORAJAT JA VIISUMIASIAT

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden kaltaisten uhkien torjuminen edellyttää ulkorajojen 
tehokasta ja yhdennettyä valvontaa. Rajaturvallisuus on ensisijaisia tavoitteita EU:n 
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naapuruuspolitiikassa, jonka yhteydessä toimintasuunnitelmat antavat hyvät edellytykset 
yhteistyölle terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden ja huumausaineiden torjumiseksi. 

Huipputeknologian ja biometriikan käyttöön rajavalvonnassa liittyy vielä joitakin (erityisesti 
yksityisyyttä koskevia) oikeudellisia ongelmia, jotka on ehdottomasti saatava ratkaistua.

Biometristen tietojen käyttö liittyy myös viisumiasioihin (VIS, yhteisen konsuliohjeiston 
muuttaminen) ja sitä olisi valvottava tarkkaan.

Sopimus VENÄJÄN kanssa viisumien myöntämisen helpottamisesta:
Sopimus allekirjoitettiin vuonna 2006, mutta viisumihelpotusten todellinen vastavuoroisuus 
vaikuttaa kyseenalaiselta, koska Venäjälle matkustaminen on edelleen vaikeaa. Viisumien 
myöntämistä ei saisi helpottaa, ellei demokratian sääntöjä ja oikeusvaltion periaatetta noudateta 
(tavanomaisen vastavuoroisen ihmisoikeus- ja demokratialausekkeen puuttuminen).

III TERRORISMI

EU:n terrorisminvastaisessa politiikassa olisi noudatettava legitiimiyden, suhteellisuuden ja 
tehokkuuden periaatteita. Yksilön ja vapauden suojelun olisi oltava keskeisellä sijalla 
turvatoimissa, joita kehitetään.

Tiettyjen tämän alan kansainvälisten aloitteiden (kuten rahanpesun ja rahoitusalan) 
tehokkuuden arvioimista voitaisiin harkita, kuten Yhdysvallat teki Patriot Act -säädöksen 
osalta kuusi vuotta syyskuun 11. päivän tapahtumien jälkeen. 

EU:n olisi lisättävä kolmansille maille näiden yhteiskuntarakenteiden kehittämiseen 
osoittamaansa tukea, toimittava niiden kanssa yhteistyössä terroristien värväyksen ja 
terrorismin rahoittamisen torjumiseksi, tuettava edelleen YK:ta tämän merkittävässä
tehtävässä, parannettava suhteitaan Yhdysvaltoihin, liitettävä terrorismin vastaisia lausekkeita 
kolmansien maiden kanssa tehtäviin sopimuksiin ja parannettava EU:n ja Venäjän yhteistyötä
kriittisen infrastruktuurin turvaamisessa. 

IV JÄRJESTÄYTYNYT RIKOLLISUUS

EU toteuttaa monia täytäntöönpanotoimia järjestäytyneen rikollisuuden alalla, ja ne ovat 
suurelta osin muiden kansainvälisten aloitteiden (YK) mukaisia. Järjestäytyneen rikollisuuden 
torjuntaa koskevaa EU:n toimintamallia olisi koordinoitava kuitenkin paremmin, sillä se on 
liian hajanainen.

Ensisijaisia tässä vaiheessa ovat seuraavat toimet:
§ Kehitetään vuoropuhelua kolmansien maiden kanssa ja puututaan järjestäytyneen 

rikollisuuden perimmäisiin syihin
§ Kehitetään kolmansien maiden yhteiskuntarakenteita ja vastaanottokykyä
§ Pannaan toimintasuunnitelmat täytäntöön korruption torjumiseksi tehokkaasti – Kaikki 

EU:n jäsenvaltiot Sloveniaa ja Viroa lukuun ottamatta ovat allekirjoittaneet korruption 
vastaisen YK:n yleissopimuksen (2003). Monet jäsenvaltiot eivät ole vielä ratifioineet 
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sitä, joten ensisijaista tässä vaiheessa on 
yleissopimuksen pikainen ratifiointi. 

§ Kiinnitetään huomiota uhrien suojeluun ja ehkäisytoimiin.
§ Parannetaan rikostietojen ja rikostiedustelutietojen vaihtoa 
§ Lisätään operatiivista poliisi- ja oikeusyhteistyötä.

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastainen Yhdistyneiden Kansakuntien 
yleissopimus ja sen kolme pöytäkirjaa – Tšekin tasavallan, Kreikan, Irlannin ja Luxemburgin 
on vielä ratifioitava yleissopimus.

Ihmiskauppaa on torjuttava yhtenäisen poliittisen toimintamallin avulla siten, että yhdistetään 
muuttoliikettä, työllisyyttä, yhteiskuntaa, kehitystä, ulkosuhteita, naapuruussuhteita ja 
viisumeja koskevat politiikat (toimenpitein, joilla puututaan perimmäisiin syihin 
alkuperämaissa).

Huumausainekaupan torjunta – Ratkaisevaa on vuoropuhelun käyminen huumausaineista 
maailman eri alueiden kanssa (erityishuomio Balkanin maihin, Afganistaniin, Pakistaniin ja 
Persianlahden alueeseen).

V POLIISI-, TIEDUSTELU- JA OIKEUSYHTEISTYÖ

Terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan kannalta olennaista ovat toimintavalmiit 
ja suorituskykyiset poliisivoimat, jotka voivat toimia yhdessä muiden maiden poliisivoimien ja 
alan järjestöjen kuten Europolin kanssa. 

Tämän osalta todellisina menestysaskelina voidaan pitää rikoksen johdosta tapahtuvaa 
luovuttamista ja oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa koskevia EU:n ja Yhdysvaltojen 
välisiä sopimuksia, jotka lujittavat mahdollisuuksia tietojenvaihtoon 
turvallisuustarkoituksessa. 

Henkilötietojen suoja – Tietosuojaa koskevat erot ensimmäisessä ja kolmannessa pilarissa 
vaikuttavat henkilötietojen suojaa koskevaan kansalaisten oikeuteen mutta ennen muuta myös 
lainvalvonnan tehokkuuteen ja jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen. Parlamentti esittää
uudestaan toiveensa, että pilarit yhdistettäisiin, mistä jäsenvaltiot jo saavuttivatkin 
yhteisymmärryksen perustuslakia laadittaessa. Ottamalla käyttöön EU-sopimuksen 42 artiklan 
yhdyskäytävälauseke voitaisiin säätää yhtenäisestä monipilarisesta tietosuojakehyksestä, jolloin 
vältettäisiin pilareiden väliset keinotekoiset jaottelut.

Sopimus PNR- eli matkustajarekisteritiedoista – EU tarvitsee Yhdysvaltojen kanssa 
sopimuksen, joka ottaa huomioon perusoikeudet ja joka määrää seuraavista seikoista:
– mitkä tiedot ovat tarpeen henkilöiden tunnistamiseksi ja mitkä puolestaan liittyvät 

matkustajien "käyttäytymiseen" (tietoja on rajoitettava)
– luettelo viranomaisista, jotka voivat vaihtaa tietoja
– tietojen säilyttämisaika
– mahdollisuus oikaista tietoja, lentoyhtiöiden vastuu, muutoksenhakuoikeus jne.
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Sopimuksen kohteena olevien kansalaisten legitiiminä demokraattisena edustajana parlamentin 
tulisi saada osallistua aktiivisesti keskusteluihin, joita käydään Yhdysvaltojen kanssa 
sopimusneuvottelujen aikana.

VI MUUTTOLIIKE

Euroopan tasolle olisi kehitettävä kokonaisvaltainen yhteinen muuttoliikepolitiikka, joka 
käsittelisi rinnakkain laitonta ja laillista muuttoliikettä. Politiikan perustana on oltava 
perusoikeuksien kunnioittaminen sekä lakien ja velvoitteiden noudattaminen. Se on laadittava 
yhteistyössä alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa, ja EU:n olisi kehitettävä suhteitaan näihin 
maihin (yhteinen kehitys, muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttuminen, muuttajien 
auttaminen sopeutumaan kotimaansa oloihin paluunsa jälkeen, aivoviennin ja toistuvaismuuton 
hillitseminen jne.).

Muuttoliikkeen osalta yhteistyö Afrikan maiden kanssa ja neuvoston joulukuussa 2005 
hyväksymän maahanmuuttoa koskevan kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltaminen olisi 
katsottava ensisijaiseksi.

Palautuspolitiikka – EU tarvitsee palauttamista koskevia selkeitä yhteisiä sääntöjä, jotka 
ottavat huomioon palautettavien ihmisoikeudet ja perusvapaudet. YK:n pakolaisasiain 
päävaltuutetun (UNHCR) viraston ja Euroopan neuvoston kanssa olisi käytävä entistä
tehokkaampaa ja jäsennellympää vuoropuhelua. 

Takaisinottosopimusten tekeminen on keskeinen asia. Neuvoston ja komission olisi annettava 
parlamentille säännöllisesti tietoja kolmansien maiden kanssa käytävistä neuvotteluista 
vilpittömässä mielessä tehtävän yhteistyön periaatteen mukaisesti.

Takaisinottosopimus Venäjän kanssa tuo esiin yleisiä kysymyksiä (Miten varmistaa, että
ihmisoikeuksia kunnioitetaan (joukko)palautuksen yhteydessä? Millä perustein päätetään, että
maa, johon muuttajat palautetaan, tarjoaa demokratiaa, oikeusvaltiota ja oikeusjärjestelmää
koskevia takeita?) ja erityisiä kysymyksiä (turvapaikanhakijoiden ja laittomien muuttajien välillä
ei tehdä eroa).

VII TURVAPAIKKA-ASIAT

Geneven vuoden 1951 pakolaissopimuksen mukaan pakolaisille on annettava viipymättä
tehokas suoja samalla kun estetään järjestelmän väärinkäyttö ja varmistetaan, että kielteisen 
päätöksen saaneet turvapaikanhakijat palautetaan alkuperämaahansa. Yhteisen 
eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän pitäisi olla käytössä vuoteen 2010 mennessä, ja 
neuvoston olisi poistettava sen perustamisen tiellä olevat esteet.

Turvapaikan ulkoistaminen ja vastuun jakaminen kolmansien maiden kanssa pakolaisten 
huolenpidosta – Pakolaisten suuri enemmistö jää lähtöalueelleen, minkä takia on tärkeää antaa 
heille suoja mahdollisimman nopeasti ennen kuin heidän on pakko paeta koko alueelta. Tätä
varten komissio on kehittänyt alueellisia suojeluohjelmia3 tiiviissä yhteistyössä UNHCR:n ja 
kolmansien maiden kanssa.
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3 KOM(2005)0388


